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ESPECIAL

Medalha Professor Fernando Figueira
Homenageia Médicos Pernambucanos
Foi realizada no dia 24 de
novembro a outorga da
comenda Professor Fernando
Figueira,
destinada
aos
médicos que tenham se
destacado
no
exercício
profissional
da
medicina
por sua conduta ética e
responsabilidade social. A
medalha, criada em 2004
pelo
Conselho
Regional
de Medicina do Estado de
Pernambuco
(Cremepe)
através da Resolução Nº
06, foi concedida este ano
ao pediatra Eduardo Jorge
Fônseca, à oncologista Jurema
Telles e ao patologista Horácio
Fittipaldi. A cerimônia foi
transmitida através do canal
no YouTube do Cremepe.
A mesa foi composta pelo
presidente
do
Cremepe,
Maurício
Matos,
pelo
Secretário de Saúde do
Estado, André Longo, pelo
vice-presidente do Sindicato
dos Médicos de Pernambuco
(Simepe), Walber Steffano,
pelo presidente da Associação
Médica
de
Pernambuco
(AMPE), Bento Bezerra e,
representando a Secretaria
Municipal de Saúde do Recife,
Aristides Oliveira. No início da
solenidade, foram registradas
também
as
presenças
das médicas Silvia Rissin,

o presidente. Em sua fala,
Maurício Matos, destacou,
ainda, a atuação do Secretário
de Saúde, André Longo, no
enfrentamento à pandemia no
estado e de todos os médicos
pernambucanos.
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Presidente do IMIP e Afra
Suassuna; representando o
reitor da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), Téssio
Souto Bacelar; da conselheira
federal, Helena Carneiro Leão,
representando o Conselho
Federal de Medicina (CFM); do
médico Iran Costa, diretor do
Hospital Alfa; da conselheira
Guacyra
Magalhães,
representando os Hospitais
Mestre Vitalino e Regional do
Agreste de Caruaru e, ainda, a
presença remota do vereador
do Recife, Tadeu Calheiros.
Em seu discurso, o presidente
do
Cremepe,
Mauricio
Matos, cumprimentou todos
os presentes. “O objetivo
dessa comenda é servir
como marco referencial do

reconhecimento do Cremepe
aos esforços e dedicação
dos que exercem a medicina
ética com solidariedade e
responsabilidade
social,
elevando o prestígio e bom
conceito dos médicos e de
nossa profissão”, destacou

Apadrinhando o agraciado
Eduardo Jorge Fônseca, o
conselheiro João Guilherme
Bezerra Alves, discursou em
homenagem ao pediatra.
“O Dr. Eduardo Jorge da
Fônseca Lima tem sido um
exemplo pela sua conduta,
coordenando as atividades
de formação de centenas de
médicos residentes ao longo
dos últimos 30 anos, sempre
prezou pelo ensino da boa
ética e se mostrou exemplar no
exercício ético da medicina”,
declarou João Guilherme.
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Emocionado, o agraciado
Eduardo Jorge falou da
grande honra de ser um dos
homenageados da noite e
destacou a relevância do
médico Fernando Figueira,
que dá nome à comenda, em
sua vida. “Os ensinamentos do
Professor Fernando Figueira
guiaram muitos pediatras, e eu
me incluo em um deles. Com o
professor, tive o privilégio de
aprender várias lições como
que a atribuição genuína do
pediatra é proteger e cuidar
do indivíduo em uma das fases
mais importantes da sua vida:
a infância e a adolescência”,
declarou.
A conselheira Maria Luíza
Menezes, que apadrinhou o
patologista Horácio Fittipaldi,
contou a história e o currículo
do médico em seu discurso.
Em sua fala, o homenageado
também ressaltou o papel do
Professor Fernando Figueira
em sua formação. “Eu fiquei
muito feliz também por esta
medalha levar o nome de
uma pessoa que sempre foi
extremamente
importante
para mim. Eu tenho na pessoa
do Professor Figueira uma
referência para toda a minha

vida como profissional e como
humanista”, exaltou Fittipaldi.
Por fim, foi o momento de
agraciar a oncologista Jurema
Telles,
apadrinhada
pela
conselheira federal Helena
Maria Carneiro Leão que,
em seu discurso, destacou a
vida e histórico profissional
da médica. “Receber essa
comenda, além de uma grande
honra, me trouxe também
uma reflexão e um chamado
para a ação. Eu pensei: um
professor afeta a eternidade. É
impossível dizer até onde vai
a sua influência”, declarou a
oncologista em referência ao
Professor Fernando Figueira.
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FISCALIZAÇÃO

Cremepe identifica
exercício ilegal da
medicina em Lagoa
de Itaenga
O Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe)
realizou
um
flagrante do exercício ilegal
da medicina na unidade mista
Josefa Cavalcante Petribú, na
cidade de Lagoa de Itaenga,
na Zona da Mata Norte de
Pernambuco, no dia 28 de
outubro.

O homem formado em medicina na Bolívia assumia eventuais plantões da unidade
utilizando nome e CRM de um
médico para realizar os atendimentos. A denúncia chegou
ao Cremepe que identificou o
dia que o homem estaria de
plantão e juntamente com a
polícia civil deu o flagrante.

O Cremepe descobriu que o
falsário se apropriou não só
do nome de um médico inscrito no Cremepe, mas usava um
registro profissional para atuar na unidade, inclusive com
um carimbo falso. O suspeito
atuava na unidade desde fevereiro deste ano.

O Cremepe acompanhou o falsário até a delegacia de Tracunhaém para lavrar o auto de
prisão em flagrante. O acusado deve responder a inquérito
por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, por
uso do número do CRM de outra pessoa.

ENFIS

1º Secretário do Cremepe, André Dubeux,
participa do IX Encontro Nacional de
Fiscalização do Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia
O 1• Secretário do Cremepe,
André Dubeux, responsável
pelo setor de fiscalização
do Conselho participou na
tarde da quinta-feira (18/11)
do IX Encontro Nacional de
Fiscalização do Sistema de

Conselhos de Fonoaudiologia
que aconteceu na Faculdade
IDE, no bairro do Pina, Zona
Sul do Recife. Ele apresentou
a resolução do Cremepe sobre
telefiscalização
(Resolução
Cremepe Nº 06/2020).

O Encontro reuniu conselhos
profissionais para debater
orientação e fiscalização do
exercício profissional, com o
objetivo de proporcionar um
espaço de compartilhamento
de informações e discussões

referente às dinâmicas de
orientação e fiscalização que
são empregadas por cada
conselho profissional.

Jornal do Cremepe

5

COOPERAÇÃO

Cremepe e SDS
reúnem-se no
Conselho
No dia 18 de novembro,
o presidente e vice
corregedor do Cremepe,
Maurício
Matos
e
Fernando
Oliveira,
e
o assessor jurídico da
autarquia,
Joaquim
Guerra,
receberam
o corregedor e vice
corregedor da Secretaria
de
Defesa
Social
(SDS) do Estado, Paulo

Fernando Vieira Loyo e
Sávio Macedo, para uma
reunião de estreitamento
de relações, na sede
do
Cremepe,
no
bairro do Espinheiro.
Na
oportunidade,
foi
discutida
uma
cooperação a respeito da
emissão de documentos
médicos.

HOMENAGEM

Cremepe parabeniza Luiz Coutinho pela vitória
no XXX Concurso Nacional de Poesia Augusto
dos Anjos em Leopoldina MG
O Cremepe parabeniza o
médico pernambucano, Luiz
Coutinho Dias Filho, pela
vitória no
XXX Concurso
Nacional de Poesia Augusto
dos Anjos – 2021, promovido
pela prefeitura de Leopoldina,
Minas Gerais. O resultado
foi divulgado no dia 12 de
novembro de 2021, data do
aniversário de falecimento do
poeta Augusto dos Anjos.
Luiz Coutinho Dias Filho
é natural do Recife. Atua
como
neurocirurgião
e
professor
universitário.
Doutor
em
Cirurgia
e
mestre em Neurociências, é
membro titular da Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia
e da Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores, tendo
sido presidente da Regional
Pernambucana desta última.
Obteve o Primeiro Lugar

no Concurso Literário do
XXV Congresso Brasileiro
de
Médicos
Escritores
(modalidade: conto) e o
Primeiro Lugar no Concurso
Literário do XXVII Congresso
Brasileiro
de
Médicos
Escritores (modalidade: prosa).
Estreou na Literatura em 2014
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com o livro “A Reconquista
do Paraíso e Outros Poemas”.
Em 2015, recebeu o Prêmio
Pernambuco de Literatura
com o livro de contos “Nós,
os Bichos”. Em 2017, seu livro
“Cancioneiro da Revolução”
foi agraciado com Menção
Honrosa no Prêmio Edmir

Domingues
da
Academia
Pernambucana de Letras. Seu
romance “Efatá!” foi finalista
da terceira edição do Prêmio
Cepe Nacional de Literatura.
Sobre o poema vencedor do
concurso, o escritor explica
que faz parte de um livro
que ainda não foi lançado,
mas que provavelmente se
chamará “Meu Canto”. O
poema vencedor é “Na Ponte
com Augusto”. “A premiação
ocorreu na Semana Cultural
Augusto dos Anjos, em
Leopoldina, cidade onde o
poeta passou seus últimos
dias e foi sepultado”, disse. “Eu
encarei essa premiação como
um presente de aniversário
porque nasci em 12 de
novembro, mesma data do
falecimento de Augusto dos
Anjos e da final do concurso”,
completou.
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REUNIÃO

Entidades médicas se reúnem com Secretário
Executivo de Saúde do Recife

Diretores do Cremepe se reuniram no dia 17 de novembro
com o secretário Executivo
de Regulação de Média e Alta
Complexidade da prefeitura
do Recife, Aristides Oliveira,
na sede do Cremepe, no Espinheiro. A pauta foi discutir os

processos do Centro de Parto
Normal, com foco na maternidade Professor Barros Lima,
localizada no bairro de Casa
Amarela. Para colaborar com
as discussões, o conselheiro e
obstetra Olímpio Moraes participou do encontro.

Também estiveram presentes
o presidente e vice do Cremepe, Maurício Matos e Mário
Jorge Lobo, o 1º secretário,
André Dubeux, e o tesoureiro,
Waston Vieira. Do Sindicato,
participaram a presidente e o
vice-presidente, Claudia Be-

atriz e Walber Steffano, além
de dois médicos plantonistas
da maternidade representando o corpo clínico.

nefrologista Maria Carolina
Neves, Lúcia Cordeiro, endocrinologista, e moderação de
Geísa Macedo, endocrinologista, e Verônica Cisneiros,
representante da Escola Superior de Ética Médica (ESEM).

sobre a osteoporose na mulher
diabética; da endocrinologista
Thais Gelenske, que abordou
os riscos cardiovasculares
para as mulheres que sofrem
com diabetes e da fisioterapeuta Adriane Bertotto que falou sobre disfunção pélvica. A
moderação do encontro ficou
por conta do ginecologista e
obstetra, conselheiro do Cremepe, Olímpio Morais e da endocrinologista Geísa Macedo.

LIVES

Acesso aos cuidados do
diabetes: Se não agora,
quando?
No mês em que é celebrado o
“Novembro Diabetes Azul”, o
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
promoveu, em parceria com
a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(SBEM) e com a Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD),
uma série de lives com a temática: “Acesso aos cuidados do
diabetes: Se não agora, quando?”. Os encontros virtuais foram transmitidos através das
redes sociais das entidades.
A primeira live, realizada no

dia 04 de novembro, teve
como tema principal a Retinopatia, e contou com as apresentações de Manoela Gondim, Oftalmologista, Marcos
Almeida, endocrinologista e
membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e mediação de Fábio Moura, conselheiro do Cremepe e de Ana
Carolina Thé, que faz parte da
diretoria da SBDPE
O segundo encontro, transmitido no dia 17, tratou sobre a
doença renal do diabético e
contou com a participação da

A terceira e última live, falou
sobre a saúde da mulher. A
aula contou com as palestras
de Érico Higino de Carvalho,
endocrinologista, que falou
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ESEM

XII Curso de Atualização em Ética e Bioética
para Residência Médica
Nos dias 17 e 18 de novembro,
a Escola Superior de Ética
Médica (Esem) do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco
(Cremepe)
e a Comissão Estadual
de Residência Médica de
Pernambuco
(Cerem
PE)
realizaram o XII Curso de
Atualização em Ética e
Bioética
para
Residência
Médica, através de plataforma
on-line. O evento é voltado

para os médicos residentes
do Estado de Pernambuco.
Nesses dois dias, houve
palestras e debates sobre
casos clínicos. O curso contou
com a presença do Presidente
do Conselho Regional de
Medicina, Maurício Matos,
e com as palestras dos
médicos Horácio Fittipaldi,
sobre História da Medicina,
e Roberto D’Ávila com o tema
Humanidades Médicas.

fez uma solicitação de emenda
parlamentar para realização
de reformas na unidade. Ela
explicou que medidas já
estão sendo tomadas como o
fluxo do Centro de Materiais
de Esterilização, a inscrição
no Conselho de Medicina,
adequação
dos
recursos
humanos, mas que para
as questões estruturais vai
aguardar o recurso da emenda
parlamentar para a reforma
da unidade que contará com
a reativação da maternidade e
centro cirúrgico.

Por fim, a gestora solicitou
ao Cremepe o prazo de seis
meses para adequação total
da unidade, mas que já iria
encaminhar ao Conselho as
adequações imediatas e a
formalização do serviço junto
à entidade. Para o diretor do
Cremepe, a reunião foi muito
proveitosa na garantia da
saúde para a população. “A
diretoria do Cremepe entende
que as fiscalizações além de
terem um caráter educativo,
também tem um caráter de
garantir à população uma boa
assistência”, disse Dubeux.

REUNIÃO

Diretor do Cremepe, André
Dubeux, se reúne com
Secretária de Saúde de
Machados
O 1º Secretário do Cremepe,
André Dubeux, responsável
pelo setor de fiscalização,
recebeu a Secretária de Saúde
de Machados, Marcela Pereira,
na sede da entidade, no bairro
do Espinheiro, no dia 11 de
novembro. Ela foi convocada
após fiscalização do Hospital
Municipal Edson Álvares que
identificou problemas de fluxo,
recursos humanos e estrutura
física. Na oportunidade, a
gestora solicitou a dilação do
prazo para reestruturação da
unidade, mas garantiu que
em seis meses o serviço deve

estar totalmente adequado.
Durante a reunião foram
levantados alguns pontos
como a ausência de extintores
de incêndio, falta de fluxo para
esterilização de materiais, sala
vermelha inadequada, número
de médicos insuficiente para
a demanda de pacientes,
falta do registro da unidade
junto ao Cremepe, além de
problemas estruturais.
A gestora informou que o
problema maior da unidade é a
falta de recursos, porém que já

CURSO

Curso de Reanimação Pediátrica
Em parceria com o Cremepe, a

pport), na sede do Conselho, no

Sociedade Pernambucana de

Espinheiro. O curso ministrado

Pediatria promoveu o curso de

por pediatras instrutores trei-

reanimação

nados e credenciados pela AHA

pediátrica

(PALS

- Pediatric Advanced Life Su-

(American Heart Association).
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FISCALIZAÇÕES

Cremepe fiscaliza Unidade
Mista Joaquim Francisco
de Melo Cavalcanti
No dia 03 de novembro, a equipe de fiscalização vistoriou a
unidade mista Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti, em Macaparana, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Na unidade são
atendidos cerca de 150 pacientes nas 24 horas, sendo 90 atendimentos nas 12 horas diurnas e 60 nas 12 noturnas.

Cremepe vistoria Postos
de Saúde da Família de
Amaraji
O médico fiscal do Cremepe, Sylvio Vasconcellos, vistoriou no dia
08 de novembro, os Postos de Saúde João Paulo II e a Unidade Básica de Saúde Recanto dos Pássaros, em Amaraji, Zona da
Mata Sul do Estado.

Cremepe vistoria Hospital
Regional Fernando
Bezerra, em Ouricuri
A médica fiscal do Cremepe, Pollyana Neves, vistoriou o Hospital
Regional Fernando Bezerra, localizado em Ouricuri, no dia 10 de
novembro. O Hospital de média complexidade é referência em
atendimento de Urgência e Emergência para os 11 municípios da
IX Gerência Regional de Saúde.

Cremepe fiscaliza unidades
de saúde em Catende
No dia 16 de novembro, a equipe de fiscalização do Cremepe esteve no município de Catende, 140 km do Recife, realizando vistorias nas unidades de saúde. Na parte da manhã, a equipe vistoriou o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Dr. Francisco Jairo
Gomes de Sá, e à tarde, a Unidade Mista Dr. João Mayrink que
está funcionando na Policlínica Gouveia de Barros. Os relatórios
das vistorias foram encaminhados à diretoria para providências.
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FISCALIZAÇÕES

Cremepe fiscaliza Casa de
Saúde e Maternidade Elza Mª
da Silveira Barros Diniz, em
Maraial

O Cremepe vistoriou no dia 17 de novembro a Casa de Saúde e
Maternidade Elza Mª da Silveira Barros Diniz, no município de
Maraial, na Mata Sul do estado. Na unidade, são realizados de 35
a 40 atendimentos nas 12 horas/dia e 20 atendimentos no período da noite.

Cremepe fiscaliza
Maternidade e Unidade
Mista Santa Rita, em São
Benedito do Sul
Ainda no dia 17 de novembro, o Cremepe vistoriou também a
Unidade Mista Santa Rita, localizada no município de São Benedito do Sul, 175 km do Recife, Zona da Mata de Pernambuco.

Hospital Municipal de
Jaqueira é vistoriado pelo
Cremepe
No dia 18 de novembro, a equipe de fiscalização do Cremepe vistoriou o Hospital Municipal de Jaqueira, município localizado a
148 km do Recife. A equipe realiza 45 atendimentos nas 24 horas
de plantão.

Cremepe fiscaliza Posto
de Saúde da Família (PSF)
Demarcação, em Amaraji
No dia 22 de novembro, o médico fiscal Sylvio Vasconcellos fiscalizou o Posto de Saúde da Família (PSF) Demarcação, localizado
na área rural de Amaraji, Zona da Mata Sul de Pernambuco. A
equipe da unidade atende 1.500 pessoas. A unidade não tem direção técnica e têm problemas de infraestrutura.
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PLENÁRIA

Cremepe Participa da Primeira Reunião Plenária do Conselho
Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Recife
O presidente e vice-presidente
do
Cremepe,
Maurício
Matos e Mário Jorge Lobo,
participaram no dia 24 de
novembro da primeira reunião
do Conselho Estratégico de

Desenvolvimento Econômico
e Social do Recife (CEDES/
Recife). O encontro do
conselho, conduzido pelo
prefeito do Recife, João
Campos,
aconteceu
no

Mar Hotel Conventions, no
bairro de Boa Viagem, Zona
Sul do Recife. A reunião do
CEDES/Recife
teve
como
objetivo avaliar a situação
socioeconômica da capital

pernambucana e formular
políticas
públicas
para
combater as desigualdades e
promover o desenvolvimento.

REUNIÃO

POSICIONAMENTO

Diretores do Cremepe e
Simepe Discutem Situação do
Hospital de Areias e Hospital
da Mirueira em Reunião com o
Secretário Estadual de Saúde

NOTA OFICIAL

No dia 25 de novembro, o vicepresidente do Cremepe, Mário
Jorge Lôbo, levou para reunião
com o Secretário de Saúde de
Pernambuco, André Longo, e o
diretores do Simepe - Claudia

Beatriz e Walber Steffano os relatórios de fiscalização
do Hospital de Areias e do
Hospital da Mirueira Sanatório
Padre Antônio Manoel.

